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NYHEDSBREV 3 | ultimo maj 
 
Kære medlemmer 

 
Siden årsmødet har bestyrelsen arbejdet med forskellige projekter, og dette vil vi nu informe-

re om. 

 

Jubilæumsudflugten søndag, den 26. maj 

I anledning af foreningens 30 års jubilæum i år har vi netop afholdt jubilæumsudflugten, som 

var et medlemsarrangement. Turen gik til Flensburg-området og ca. 45 medlemmer deltog og 

hørte om forholdene i det dansk-tyske mindretalsområde. 

 
Vi havde en dejlig og oplevelsesrig dag under ledelse af tidligere skolepsykolog Wolfgang 

Dibbern, og på http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/galleri.htm (foreningens hjemme-

side) kan I se fotos fra dagen. 

 

Turen til Balleroy 5.-8. juli 

11 medlemmer er tilmeldt turen, og under opholdet i Balleroy vil vi bl.a. fejre 20 års ven-

skabsbyforbindelse. 

 

Efter besøget rejser nogle af medlemmerne direkte hjem, og andre medlemmer fortsætter 

opholdet i det franske med et par ekstra dage i Paris.  

 

Vi glæder os til turen og ser frem til at være sammen med vores franske venner. 

http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/
http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/galleri.htm
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Besøget fra Strängnäs i dagene torsdag, den 29. aug -2. sept 2013 

Vi har haft inviteret både Leikanger og Strängnäs til den samme weekend, men desværre har nord-

mændene meldt afbud.  

 

Der er sket det glædelige, at svenskernes interesse for at komme til Ribe har vist sig at være så stor 

og overvældende, at foreningen derfor har fået et ekstra stort behov for værtsfamilier. Derfor beder 

vi om, at man melder sig som værtsfamilie. Måske kan man ikke huse gæsterne alle 4 nætter, men 

kan dele indlogeringen med en anden familie. 

 

De har indtil videre tilmeldt ca. 20 personer. Måske kommer der flere; det afhænger af, hvor man-

ge gæster vi kan indkvartere. 

 

Svenskerne ankommer med bus (sen) torsdag eftermiddag, og afrejse er mandag efter morgenmad. 

 

Programmet er ikke endeligt fastlagt, men det kan oplyses, at vinfestivalen er en del af dette, at  

svenskerne sandsynligvis tager på dagstur til Fanø om søndagen, og at afslutningsfesten ligger 

søndag aften kl. 17. 

 

En liste med gæsternes navne er vedlagt dette brev, så I ved, hvem der kommer.  

Allerede på  jubilæumsturen blev der fundet værter, bl.a. til nogle af de til navngivne gæster. Dette 

fremgår af skemaet (til orientering).  

 

Som I kan se, vil vi gerne have oplysninger om værternes navn(e), tlf/mobil, adresse og hvor 

mange gæster I kan have boende. 

 

Svarfrist for at melde sig som værter er mandag, den 10. juni og bedes givet 

til Tove Kjellerup på mobil: 6077 4256 eller pr. mail: tove.kjellerup@gmail.com. 

 

 

Med venlig hilsen 
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